Bolderslev Lokalråd
Referat fra bestyrelsesmøde nr 69 - onsdag den 10. august 2016 kl. 19.30
Fritidscentret mødelokale
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------På mødet deltog: Henning, Eline, Hans Peter, Frederik, Kirsten og Asta
Emne

Ansvar

1 Valg af mødeleder
Valgt blev Hans Peter
2 Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger
3 Godkendelse af referat møde nr. 68
Ingen bemærkninger
4 Meddelelser fra formanden og næstformanden
Ingen bemærkninger
5 Økonomi – status
Kirsten orienterede
6 Opfølgning udviklingsplan og frivilligbank mv.
God event – Henning kontakter Lene Nebel omkring markering
af handelscentrum i udviklingsplanen.
Der kom mange interesserede til frivilligbanken – Henning laver
en liste - der holdes først møde, når der er et projekt.

Alles bedes læse/tjekke planen og
sende evt. bemærkningeer til Henning
senest 20.8.16.
Henning

7 Generalforsamling – dato og emne til indlæg
Lørdag den 4. eller 25. februar 2017
Line kontakter en indstruktør eller nogen der har været med i
filmen ”Et hundeliv”

Tages op igen på næste møde

8 Offentliggørelse af passivt medlemskab på hjemmesiden
Det blev vedtaget at lave en liste over passivt medlemskab fra
2016 og fremover

Frederik og Kirsten

9 Købmand – lukning – opfølgning
Drøftedes. Lokalrådet arbejder på at ændre Lokalplanen, så den
muliggør butiksdrift uden for centrum.

Tages op igen på næste møde

10 Indstilling af et medlem til udarbejdelse af kommunens kulturog fritidsråd
Vi har ingen emner her fra lokalrådet.
11 Adhoc-opgaver og Årshjul
Blev gennemgået og rettet til
12 Drift og vedligeholdelse - landsbypedel/landsbyinnovation

Udsat til næste møde

13 Velkomstfolder
Skal ud til alle nye borgere. Distributørerne af Aktivitetsbladet
spørges og får 5 foldere hver.
Præsten orienteres
14

Skiltning/ byporte Status

Asta
Henning
HP opfølgning
Tages med på næste møde

15 Fastlæggelse af nyheder til hj.side mv
- Toiletbygning
- Hjemmesidekalenderfunktion
- Skraldespanden, når den er sat op

HP
Frederik
Asta

16 Næste møder
26.9. og den 24.10. kl. 19:30

Lokale er bestilt

17 Evt.
-

Ref. Asta

Borgerhenvendelse omkring torvedag 1 gang månedlig
Borgerhenvendelse omkring nedtagelse af postkasser

Henning svarer på henvendelserne

